ANUNCI
De Aigües del Prat, S.A. pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. C-2021-11)
-1
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat adjudicadora
Organisme: Aigües del Prat, S.A..
Número d’identificació: 816915019.
Dependència que tramita l'expedient: Aigües del Prat, S.A.
Tipus de poder adjudicador Poder Adjudicador No Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador:
Captació, tractament i distribució d’aigua potable
f) Central de compres / contractació conjunta.NO
g) Número d'expedient: C-2021-11
-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Aigües del Prat, S.A..
Domicili: Plaça de l'Aigua, 1
Localitat i codi postal: El Prat de Llobregat CP: 08820.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 934793535.
Adreça electrònica: compres@aiguesdelprat.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.aiguesdelprat.cat
Data límit d'obtenció de documents i informació: Es pot obtenir la totalitat de la documentació
al perfil del contractant d’Aigües del Prat, SA
i) Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 8:00 a 14.00 hores (tot l'any)
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contractació d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat
civil d’Aigües del Prat, SA
b) Admissió de pròrroga: SI, 3 prorrogues d’un 1 any cadascuna, a la finalització del període inicial.
c) Divisió en lots i número de lots/ d’ unitats: NO
d) Lloc d'execució: El Prat de Llobregat
e) Termini d'execució: 1 any (des del 1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022)
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 66516000-0
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Pressupost màxim de licitació: 29.010 €, impostos inclosos excepte l’IVA
b) Valor estimat del contracte:. 139.248 €, impostos inclosos

-6 Admissió de variants: No
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-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: NO PROCEDEIX
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera.
Volum anual de negocis, o be volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte,
referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o
d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes, per import igual o superior a una
vegada i mitja al valor anual del contracte (52.300 €)
-

Solvència tècnica.

-

Relació dels principals subministraments de la mateixa o similar naturalesa que els que

constitueixin l’objecte del contracte dels 3 darrers exercicis en el que s’indiqui, l’import, data i
destinatari públic

o privat dels mateixos. Per acreditar la solvència tècnica i professional l'any de

major execució haurà de ser igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte. (24.368€)
-

Numero del personal tècnic,

integrades o no en l'empresa, participants en el contracte,

especialment els encarregats en el control de qualitat. Es requereix com a mínim un (1) tècnic amb
titulació superior o mitjana que haurà de constar a l’apartat corresponent del DEUC (indicar
número). Aquest tècnic és considera necessari per a gestionar els possibles parts o sinistres que es
puguin derivar.
-

Els agents d’assegurança presentaran una còpia autentica del contracte de Agència; els

corredors d’assegurances, document que acrediti la seva col·legiació, així com l’autorització de la
Direcció General d’Assegurances per poder exercir l’activitat de la corredoria d’assegurances,
número de registre i/o clau.
-

Les empreses d’assegurances presentaran una còpia autèntica on consti el número de

registre de la Direcció General d’Assegurances, amb el corresponent número de clau.

-9 Criteris d’adjudicació:
Varis criteris veure 14 PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Veure clàusula 6 i 18 del PCAP
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-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:
No procedeix
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: a les 23:59 hores del 30 de setembre de 2021
Documentació que cal presentar: Sobres A i B. La documentació a contenir a cada sobre s'indica en
el PCAP
Presentació d'ofertes:
c1) Oferta presencial: No procedeix
c2.)Presentació Electrònica: SI
d) S'utilitzen les comandes electròniques: NO
e) S'accepta la facturació electrònica: NO
f)
S'utilitza el pagament electrònic: NO
g) Nombre previst d'empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: NO PROCEDEIX
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Aigües del Prat, S.A..
b) Lloc: Plaça de l'Aigua, 1 El Prat de Llobregat
c) Sobre A, les 12 hores del dia 5 d’octubre de 2021
d) Sobre B, les 10 hores del dia 13 d’octubre de 2021
e) Persones autoritzades a assistir a l'obertura: L'acte d'obertura de les proposicions és públic. No
obstant, si es vol assistir cal enviar un correu electrònic a compres@aiguesdelprat.cat amb la
suficient antelació amb motiu de la situació de pandèmia.
-15 Despeses d'anunci
No hi ha despeses d'anuncis.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Català i Castellà.
-17 Recurs
a) Tribunal català de contractes del sector públic
b) Adreça electrònica: https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/
c) Termini per presentar recurs: El que indiqui la normativa respecte a cada acte.

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: NO
El Prat de Llobregat, a (veure signatura data electrònica)

Aureliano Garcia Ruz
Director gerent
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